
 

 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ALBA IULIA 

 

 

 

Minuta 

şedinţei ordinare a Consiliului local din data de  25 februarie  2016 

 

 

  La şedinţa din data  de  25 februarie 2016  au fost prezenţi un număr de 20  

consilieri. În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 

 Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 46/2016 privind 

rectificarea bugetului general de venituri şi cheltuieli al municipiului Alba Iulia, pe 

anul 2016, cu 18 voturi pentru şi o abţinere Zdrânc Daniel. 

 Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 47/2016 privind 

acordarea drepturilor aferente copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinte educative speciale 

din învăţământul preuniversitar de masă,cu 19 voturi pentru. 

 Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 48/2016 privind 

modificarea şi completarea  art.1 din Hotărârea nr. 6/2016 a Consiliului local, cu 17 

voturi pentru, un vot împotrivă Iancu Gheorghe şi 2 abţineri Medrea Bogdan, Zdrânc 

Daniel.  

 Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 49/2016 privind 

stabilirea normativelor de cheltuieli pentru consumul de carburanţi, cu 19 voturi 

pentru şi un vot împotrivă Zdrânc Daniel. 

 Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 50/2016 privind 

aprobarea planului de perfecţionare al funcţionarilor publici din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia şi din cadrul serviciilor publice 

aflate în subordiena Consiliului local al municipiului Alba Iulia, pentru anul 2016, cu 

19 voturi pentru şi o abţinere Vasile Crişan. 

 Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 51/2016 privind 

aprobarea cotizaţiei Municipiului Alba Iulia la Asociaţia ”Apa Alba”, cu 19 voturi 

pentru. 

 Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 52/2016 privind 

alocarea unei sume de bani din bugetul local pe 2016 – capitol cultură – pentru 

finanţarea programului YouthBank, cu 17 voturi pentru şi un vot împotrivă Zdrânc 

Daniel.  

 Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 53/2016 privind  plata 

cotizaţiei municipiului Alba Iulia către Asocaţia International Council for Local 

Environmental Init (ICLEI), cu 18 voturi pentru. 

 Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 54/2016 privind 

participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului „Politici regionale spre 

ecologizarea sectorului locuinţelor sociale – Acronim Re-Green Housing (Regional 

Policies Towards Greening the Social Housing Sector – Acronim Re-Green 

sHousing)” finanţat în cadrul programului INTERREG IVC, cu 20 voturi pentru. 

 Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia  nr. 55/2016 privind 



aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de pe raza 

municipiului Alba Iulia pentru anul şcolar 2016-2017, cu 20 voturi pentru. 

 Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 56/2016 privind 

aprobarea programului de aprovizionare a spaţiilor comerciale din municipiul 

Alba Iulia, cu 20 voturi pentru. 

 Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 57/2016 privind 

aprobarea majorării preţurilor şi tarifelor la Contractul de delegare prin concesionare 

a serviciului de iluminat public din municipiul Alba Iulia, cu 16 voturi pentru şi 4 

abţineri Vasile Crişan, Medrea Bogdan, Zdrânc Daniel, Clepan Dimitrie.  

 Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 58/2016 privind 

finanţarea din bugetul local a serviciilor sociale de îngrijire la domiciliu şi aprobarea 

numărului de persoane care vor beneficia de servicii sociale de îngrijire la domiciliu 

destinate persoanelor vărstnice şi persoanelor cu handicap, cu 19 voturi pentru.  

 Hotărârea Consiliului local  al municipiului Alba-Iulia nr. 59/2016 privind 

scoaterea din funcţiune şi casarea unor obiective de inventar şi mijloace fixe, cu 19 

voturi pentru.  

 Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 60/2016 privind 

aprobarea unor ducumentaţii de urbanism :  

 Art.1: Avizează Planul Urbanistic Zonal „REALIZARE LAC PISCICOL 

PENTRU AGREMENT CU EXPLOATARE AGREGATE MINERALE, ALBA 

IULIA, INTRAVILAN si EXTRAVILAN, str. DRAMBARULUI – DJ 95, solicitant 

IMPRESA PIZZAROTTI & C & POMPONIO CONSTRUCTII G.E.I.E.”, conform 

planului de situatie anexat, cu 18 voturi pentru şi o abţinere Ioan Bogăţan. 

 Art.2: Avizează Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE ANSAMBLU DE 

LOCUINTE COLECTIVE SI SPATII COMERCIALE, ALBA IULIA, STR. TUDOR 

VLADIMIRESCU, solicitant SC AUTOTRANS SRL”, conform planului de situatie 

anexat, cu 19 voturi pentru. 

 Art.3: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE LOCUINTA 

FAMILIALA – A 2-A PE PARCELA, ALBA IULIA, MICESTI, STR. APUSENI, 

NR.75, solicitant COSTEA CANDIN COSTEA CANDIN cu sotia VALERIA, 
LAZARESCU FLORIN SEBASTIAN cu sotia ADINA NICOLETA”, conform 

planului de situatie anexat, cu 18 voturi pentru. 

 Art.4: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE LOCUINTA 

FAMILIALA – A 2-A PE PARCELA, ALBA IULIA, STR. FANTANELE, NR.66, 

solicitant CRETA VASILE”, conform planului de situatie anexat, cu 18 voturi 

pentru. 

 Art.5: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE SECTIE 

PSIHIATRIE, ALBA IULIA, B-DUL REVOLUTIEI 1989, NR. 23, solicitant 

CONSILIUL JUDETEAN ALBA pentru SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA”, 

conform planului de situatie anexat cu conditia obtinerii, pana la solicitarea 

autorizatie de construire, a avizului de la Directia de Sanatate Publica Alba, cu 20 

voturi pentru. 

 Art.6: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „EXTINDERE CONSTRUCTIE 

EXISTENTA CU SCHIMB DE DESTINATIE DIN SPATIU COMERCIAL IN 

SPATIU BIROURI SI EXTINDERE BIROURI, ALBA IULIA, STR. IULIU 

MANIU, BL.P1AB, PARTER solicitant ROMCEA FLAVIA ISABELA, SAPTA 

FLORIAN”, conform planului de situatie anexat cu 15 voturi pentru, un vot 



împotrivă Petric Vasile şi 4 abţineri Medrea Bogdan, Clepan Dimitrie, Vasile Crişan, 

Zdrânc Daniel. 

 Art.7: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE LOCUINTE 

INDIVIDUALE, ALBA IULIA, PACLISA, STR. CARPENULUI, solicitant 

FLOREA FLORICA, CONSTANTIN MARIA, RAB MARIA”, conform planului de 

situatie anexat, cu 20 voturi pentru. 

 Art.8 Se stabileste, pentru documentatiile de urbanism PUD de la art.3, art.4, 

art.5 si art.6 perioada de valabilitate de 3 ani, cu 20 voturi pentru. 

 Art.9 Se stabileste, pentru documentatia de urbanism PUZ de la art.7 perioada 

de valabilitate pana la aprobarea unei alte documentatii de urbanism pe terenul 

reglementat, cu 20 voturi pentru. 

 Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 61/2016 privind 

aprobarea incheierii unui Contract de prestari servicii silvice, cu Ocolul Silvic Iezerul 

Trascau-Ighiu, cu 16 voturi pentru, un vot împotrivă Zdrânc Daniel şi 3 abţineri 

Vasile Crişan, Clepan Dimitrie, Medrea Bogdan. 

 Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 62/2016 privind 

aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, 

str.Tulnicului, FN, cu 20 voturi pentru. 

 Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 63/2016 privind 

transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de proprietate asupra imobilului(teren) situat 

în municipiul Alba Iulia, str.Septimius Severus, nr.8, Parohiei Greco-Catolice Alba 

Iulia I, cu hramul Spiritul Sfânt, cu 19 voturi pentru şi o abţinere Sandu Cornel 

Stelian. 

 Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 64/2016 privind 

aprobarea  închirierii prin licitaţie publică a unor terenuri situate în CETATEA ALBA 

CAROLINA – ZONA INTERIOARĂ A FORTIFICAŢIEI, delimitată de conturul 

exterior al bastioanelor şi curtinelor, în scopul desfăşurării de activităţi comerciale de 

tip comerţ stradal, cu 19 voturi pentru şi o abţinere Vasile Crişan. 

 Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 65/2016 privind 

parcelarea unui imobil (teren) situat administrativ în Alba Iulia, str. Nichita Stănescu, 

FN, cu 20 voturi pentru. 

 Hotărârea consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 66/2016 privind 

atribuirea în proprietatea solictanţilor, proprietari ai apartamentelor, terenul aferent 

locuineţi în cotă indiviză deţinută din construcţii, cu 20 voturi pentru. 

 Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 67/2016 privind 

modificarea HCL nr. 43/2016 a Consiliului local al municipiului Alba-Iulia, cu 20 

voturi pentru.  

 Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 68/2016 privind 

parcelarea şi schimbarea categoriei de folosinţă asupra unui imobil (teren) situat în 

Alba-Iulia, strada Tulnicului, cu 20 voturi pentru. 

  Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 69/2016 privind 

alegerea preşedintelui de şedinţă care va conduce lucrările Consiliului local al 

municipiului Alba Iulia în perioada martie – mai 2016, cu 19 voturi pentru şi o 

abţinere Popa Pavel. 
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